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MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ  

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ DEVİR İŞLEMLERİ REHBERİ 

 

Dosya ve belge devri 

1- Görevinden ayrılan personelin iş veya işlemlerinin durumunu gösteren önemli dosya ve belgeler, 

düzenlenecek Ek:l’deki Forma eklenerek göreve yeni başlayan personele devredilecektir. Söz konusu 

form, ekli dosyalar ve belgeler mahallinde saklanacak, ancak bir örneği devir işlemlerini takibin beş iş 

günü içinde Genel Sekreterliğe gönderilecektir. 

Taşınır devri 

2- Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, yerlerine görevlendirilenlere sorumlulukları 

altındaki ambarlarda bulunan taşınırları ve bunlara ilişkin kayıt ve belgeleri devretmeden 

görevlerinden ayrılamazlar. Göreve yeni başlayan taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri de bunları aramak 

ve almak zorundadır. 

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri arasındaki ambar devir ve teslim alma işlemlerinde Ambar Devir 

ve Teslim Tutanağı (Taşınır Mal Yönetmeliği Eki Örnek: 11) düzenlenir. Taşınırlar tutanağa taşınır 

kodları itibarıyla kaydedilir. Kayıtlara göre ambarda bulunması gereken taşınırlar ile sayımda fiilen 

bulunan miktarlar, varsa fazla ve noksanlar Tutanakta gösterilir. Tutanak üç nüsha düzenlenir, bir 

nüshası devredene, bir nüshası devir alana verilir ve üçüncü nüshası dosyasında saklanır. 

Devir işlemine ilişkin düzenlenen tutanak ve benzeri belgelerin bir nüshası Genel Sekreterliğe 

gönderilecektir. 

Zimmetle teslim edilen dayanıklı taşınırlar, kullanıcıları tarafından başkasına devredilmeyecektir. 

Kullanıcılarının görevden ayrılması (Emekli, İstifa, başka kuruma naklen atama, görev değişikliği vb.) 

halinde söz konusu taşınırlar ambara iade edilecektir. Bu şekilde teslim yapılmadan personelin 

kurumla ilişiği kesilmeyecektir. 

Resmi mühür devri 

3- Görev değişikliği halinde, resmî mühür ve beratı tanzim edilecek bir tutanakla 

(Ek:2) yeni görevliye teslim edilecek ve tutanak mahallinde saklanacak, bir örneği ise tanzim tarihini 

takiben üç iç günü içinde Genel Sekreterliğe gönderilecektir. 

Avans devri 

4- Avans şeklindeki ödemelerin başka bir harcama yetkilisi mutemedine devrinde 

para ve harcama belgelerinin mutemede teslim edildiğine ilişkin tutanak düzenlenir. Devreden 

mutemetçe tutanak ve harcama yetkilisinin yazılı izni muhasebe yetkilisine ibraz edilerek, avans 

kaydının yeni mutemet adına yapılması sağlanır. Tutanağın birer nüshası devreden ve devralan 

mutemede verilir. 

Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesaplarını başka mutemede devri 

5- Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlerinden geçici veya kesin olarak ayrılmalarında 

aşağıdaki şekilde işlemler yapılacaktır.
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a) İzin, hastalık gibi nedenlerle iki aydan daha kısa süreli ayrılmalarda, kasa defterinin 

günlük toplamı alınarak veznede bulunması gereken para, eski muhasebe yetkilisi mutemedi tarafından 

yeni muhasebe yetkilisi mutemedine devredilir ve deftere açıklama yapılarak, muhasebe yetkilisi ve 

muhasebe yetkilisi mutemedi tarafından imzalanır. 

b) İki aydan daha uzun süreli geçici ayrılmalar veya kesin ayrılmalarda, kasa defteri ile 

vezne ve ambarlarda muhafaza edilen diğer değerlere ilişkin yardımcı defterlerin toplamı alınarak 

vezne ve ambarlarda bulunması gereken para ve değerler, yardımcı defterlerle birlikte eski muhasebe 

yetkilisi mutemedi tarafından yeni muhasebe yetkilisi mutemedine devredilir. Yapılan bütün devir 

işlemleri, kasa defteri ve diğer yardımcı defterlerin ilgili sayfasına gerekli açıklamalar yazılarak 

gösterilir ve ilgili yeni ve eski muhasebe yetkilisi mutemetleri ile muhasebe yetkilisi tarafından 

imzalanır. Ayrıca, yapılan devirler ayrıntılı olarak tutanağa kaydedilir ve ayrılan muhasebe yetkilisi 

mutemedine bu devir tutanağının onaylı bir örneği verilir. 

Vezne ve ambarlarda muhafaza edilen kullanılmış alındı nüshaları ile kullanılmamış alındı ve çek 

ciltleri de yeni muhasebe yetkilisi mutemedine devredilir. 

Devir işlemi, iki gün içinde tamamlanır. Görevinden kesin olarak ayrılacak olan muhasebe yetkilisi 

mutemedi, yukarıda belirtildiği şekilde muhasebe yetkilisine hesabını vererek ibra edilmedikçe 

görevinden ayrılamaz.



4 

 

 

 

Not: a)Akademik birimler üst düzey yöneticileri arasındaki devirlerde “ONAYLAYAN” bölümü boş 

bırakılacaktır. 

b) Uzun süreli geçici görevle görevden ayrılmalarda, yasal zorunluluk veya önem arz eden 

işlemlere ait belgeler, varlıklar vb. unsurlar devir işlemine tabi tutulacaktır.
 

GÖREVDEN AYRILACAK PERSONELCE DOLDURULACAK 1 
Ek: 1 

GÖREV DEVRİ RAPOR FORMU 

GÖREVİN ADI  

GÖREVİN DEVİR SEBEBİ □ izin 
□ Emeklilik 
□ Görev Değişikliği 
□ Diğer 

GÖREVİN DEVİR VE VARSA DEVRİN BİTİŞ 

TARİHİ 

 

GÖREVİN NİTELİĞİ □ idari 
□ Mali 
□ Diğer (Açıklama) 

DEVREDİLEN GÖREVDEKİ YETKİLER □ Paraf Yetkisi 
□ İmza Yetkisi 
□ Raporlama Yetkisi 
□ Harcama Yetkisi 
□ Diğer (Açıklama) 

GÖREV DEVRİNDE DEVREDİLEN EVRAK 

VARMI 

□ Var (Ekli Liste ... Adet/Sayfa) 
□ Yok 

TAMAMLANMAMIŞ İŞLER SON DURUM 
  

  

  

  

  

GÖREVİ DEVREDENİN ADI SOYADI: 

UNVANI : 

İMZA : 

GÖREVİ DEVRALANIN ADI SOYADI: 

UNVANI : 

İMZA : 

ONAYLAYAN ADI SOYADI: UNVANI :  

İMZA : 



 

 

Ek: 2 

RESMİ MÜHÜR TESLİM TESELLÜM TUTANAĞI 

 ............................  Dekanı/Müdürü/Genel Sekreter/Daire Başkanı  ....................................... ’ın 

kullanımında bulunan aşağıda örneği gösterilen resmi mühür ve beraatı, görev değişikliği 

nedeniyle ................................................ ’a teslim edildiğine ve teslim alındığına dair iş bu tutanak 

düzenlenerek müştereken imza altına alınmıştır. 

Tanzim Tarihi: .../..../201.... 

TESLİM EDEN TESLİM ALAN 

Adı/Soyadı: ........................................  Adı/Soyadı: ........................................  

Unvanı :..............................................  Unvanı : ..............................................  

İmza : .................................................  İmza : .................................................  


